Catre,
Instituția Prefectului Județul Galați

Informare
privind acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă
şi au fost realizate şi intreţinute şanţurile şi rigolele in localitaţi, pentru asigurarea
secţiunilor de scurgere a apelor mari

In conformitate cu prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al
ministrului administraţiei şi internelor nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundatii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări
accidentale pe cursuri de apă şi poluări marine ȋn zona costieră, precum şi ale
Programului acţiunii de verificare a modului in care au fost salubrizate cursurile de apă si
au fost realizate și ȋntreținute sanțurile și rigolele ȋn localități, precum asigurarea
secțiunilor de scurgere a apelor mari, emis de Comitetul Ministerial pentru Situatii de
Urgență din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, comunicat cu adresa nr.
1664/26.02.2019, s-a desfasurat ȋn perioada 18.03.2019 – 18.04.2019, acțiunea de
verificare a modului ȋn care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și
ȋntreținute șanțurile și rigolele ȋn localități, precum asigurarea secțiunilor de scurgere a
apelor mari ȋn județul Galați.
Acţiunea a fost programată a se efectua de către două comisii, constituite
conform Ordinului nr. 98/08.03.2019 emis de Instituţia Prefectului judeţului Galați.


In urma verificarii in teren s-au constatat urmatoarele:
1. Modul in care au fost realizate şi intreţinute şanţurile şi rigolele de
scurgere in localităţi
1.1. Localitaţi verificate:
În perioada 18.03.2019 – 18.04.2019 s-au efectuat, de către cele două comisii
formate, controale în 32 unităţi administrativ teritoriale din judeţul Galați:
- 2 municipii: Galați și Tecuci
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- 2 oraşe: Târgu Bujor și Berești
- 28 comune.
1.2. Starea șanţurilor şi rigolelor de scurgere:
Şanţurile şi rigolele stradale, de scurgere a apelor pluviale, ȋn zona localităţilor,
sunt ȋntreţinute corespunzător, acţiunea de decolmatare a acestora fiind ȋn derulare ȋn
marea majoritate a localităţilor.
- În comuna Balasesti si oras Targu Bujor rigole şi şanţuri stradale prezinta un
grad ridicat de colmatare.
Mentionam ca in prezent sunt in desfasurare, in mai multe comune ale
judetului, investitii cu privire la executia de rigole stradale betonate, in vederea
asigurarii unui grad mai mare de preluare a apelor pluviale din localitati.
1.3. Măsuri ce se impun pentru remedierea deficienţelor
- executarea lucrărilor de curăţare, decolmatare şi reprofilare a şanţurilor de
scurgere şi a rigolelor, ȋn localitătile unde acţiunea nu a fost ȋncheiată;
- realizarea acţiunilor de conştientizare a populaţiei cu privire la obligaţia
colectării selective a deşeurilor rezultate din activităţile gospodăreşti, cât și
interzicerea depozitărilor de deșeuri ȋn zone neamenajate;
- sancţionarea cetăţenilor care încalcă prevederile legislaţiei de mediu.
2. Modul in care au fost salubrizate cursurile de apa
2.1. Cursuri de apa verificate şi localităţi aferente :
Au fost verificate sectoare a 70 cursuri de apă şi 2 torenţi – afluenţi ai râurilor
Siret, Barlad şi Prut.
Starea de salubrizare şi igienizare a reţelei hidrografice este in general bună,
acest aspect datorându-se şi acţiunilor efectuate în anii anteriori.
Au fost identificate depozite de gunoi amplasate ilegal în albiile minore ale
cursurilor de apă, pe malurile şi pe zonele de protecţie ale acestora, in cantitaţi mai
mari, în comunele Bălășești si Independența, iar în cantităţi mai mici pe teritoriul
unitatilor administrativ teritoriale Sendreni si Umbraresti.
2.2. Existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi in
albiile cursurilor de apă precum şi in secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor :
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Secţiunile de scurgere a apelor mari, în zona podurilor
localităţi, sunt parţial asigurate.

şi podeţelor din

Capacitatea de transport şi viteza de scurgere a debitelor de viitură este
diminuată datorită prezenţei de vegetaţie lemnoasă şi acvatică, în albiile minore ale
cursurilor de apă din comunele: Bălășești, Sendreni si Vladesti.
2.3. Existenţa depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din
apropierea zonelor locuite:


In localităţile verificate nu au fost identificate depozite de material lemnos pe
formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor locuite.
2.4. Măsuri ce se impun pentru remedierea deficienţelor:
- identificarea şi desfiinţarea imediată a tuturor depozitelor de deseuri
menajere/animaliere, ilegal constituite pe malurile şi in zona de protecţie a cursurilor
de apă.
- identificarea şi sancţionarea persoanelor care depozitează deseuri menajere/
animaliere in albia, pe malurile şi in zona de protecţie a cursurilor de apă şi aplicarea
sancţiunilor contravenţionale cetăţenilor care nu respectă prevederile Legii Apelor nr.
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
- realizarea acţiunilor de constientizare a populaţiei cu privire la respectarea
prevederilor legale din domeniul mediului/apelor, pentru a preintâmpina fenomenul
de depozitare a deseurilor de orice fel in albie, pe malurile şi in zona de protecţie a
cursurilor de apă;
- decolmatarea podurilor şi podeţelor care nu asigură sectiunea de scurgere a
apelor mari;
- indepărtarea periodică a vegetaţiei lemnoase şi ierboase aflată in exces pe
cursurile de apă, in special in zona localităţilor;
- menţinerea
localităţilor.

şi continuarea igienizării cursurilor de apă de pe teritoriul

2.5. Sanctiuni aplicate:
UAT comuna Bălășești a incalcat prevederile art. 87, pct. 47 din Legea Apelor
nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, in sensul in care nu a dus la
îndeplinire, la termenele stabilite prin procesele verbale de constatare, a măsurilor
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dispuse anterior cu privire la eliminarea depozitărilor necontrolate de deșeuri
identificate, precum si continuarea lucrarilor de igienizare si decolmatare a rigolelor,
santurilor și podetelor, mentionate ȋn procesul verbal nr. 628/18.04.2018. De
asemenea UAT comuna Bălășești a incalcat prevederile art. 87, pct. 60 din Legea
Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul in care UAT
comuna Balasesti nu a asigurat curatarea cursurilor de apa si a malurilor acestora pe
raza localitatilor, precum si neluarea masurilor operative privind verificarea starii de
salubritate a cursurilor de apa, urmand a fi sanctionata cu amendă contravențională
de la 75000 lei la 80000 lei, conform art. 88, pct. 1, lit a din Legea Apelor nr. 107/1996,
cu modificările și completările ulterioare. Mentionam ca la data controlului pe raza
comunei Balasesti au fost constatate depozitari insemnate de ambalaje tip PET,
material lemnos, gunoi de grajd, deseuri menajere, cat si animale moarte ,,depozitate’’
in albia si pe malurile cursurilor de apa ce tranziteaza localitatile componente ale
comunei Balasesti.
Amendă:
- U.A.T. comuna Bălășești.
În urma acestei acţiuni de verificare şi control s-a constatat că majoritatea
C.L.S.U. verificate au realizat lucrările pentru îndepărtarea depozitelor de deşeuri şi de
material lemnos de pe malurile şi din albiile cursurilor de apă din intravilan, cu
deosebire din secţiunile de scurgere ale podurilor şi podeţelor, de pe sectoarele de râu
verificate.
Menţionăm că :
- în unele localităţi era în desfăşurare acţiunea de amenajare şi curăţare a
rigolelor şi şanţurilor stradale ;
- reprezentanţii administraţiei publice locale au făcut acţiuni de popularizare
privind necesitatea păstrării stării de igienizare a cursurilor de apă şi au avertizat
cetăţenii (în special riveranii), asupra consecinţelor nerespectării normelor legale din
domeniul apelor şi a administrării domeniului public.
- in zilele cand s-au făcut verificări, s-a constatat un grad mai mare de
preocupare asupra subiectului, cu participare numeroasă a cetăţenilor şi a factorilor
de răspundere, la nivel de comună;
- pentru gestionarea deficitară a deşeurilor, reprezentanţii autorităţii de mediu
au aplicat sancţiuni contravenţionale.
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PLAN DE MĂSURI
1. Finalizarea lucrărilor de curăţare, decolmatare şi reprofilare a sanţurilor şi
rigolelor de scurgere a apelor pluviale, in localităţi.
Termen: 19.04.2019
2. Urmărirea, in permanenţă, a modului in care sunt intreţinute sanţurile şi
rigolele de scurgere a apelor pluviale din zona localităţilor.
Termen: Permanent
3. Finalizarea lucrărilor de indepărtare a vegetaţiei lemnoase şi ierboase, aflate
in exces pe cursurile de apă neamenajate din zona localităţilor, in vederea asigurării
secţiunilor de scurgere a apelor mari.
Termen: 19.04.2019
4. Menţinerea, in permanenţă, a secţiunilor de scurgere a apelor mari, pe
cursurile de apă din zona localităţilor, prin executarea periodică a lucrărilor de
defrisare a vegetaţiei lemnoase şi curăţarea vegetaţiei acvatice.
Termen: Permanent
5. Finalizarea lucrărilor de decolmatare a podurilor şi podeţelor, din zona
localităţilor, in vederea asigurării secţiunii de scurgere a apelor mari.
Termen: 19.04.2019
6. Asigurarea, in permanenţă, a secţiunilor de scurgere a apelor mari, in zona
podurilor şi podeţelor, prin executarea periodică a decolmatării acestora.
Termen: Permanent
7. Identificarea şi indepărtarea in permanenţă, a depozitelor de material
lemnos de pe formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor locuite.
Termen: Permanent

8. Finalizarea acţiunii de indepărtare a depozitelor de deşeuri menajere/
animaliere, identificate la data controlului, de pe malurile şi din zona de protectie a
cursurilor de apă.
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Termen: 19.04.209
9. Menţinerea, in permanenţă, a stării de igienizare a cursurilor de apă, din zona
localităţilor, prin acţiuni de verificare şi indrumare a populaţiei, privind depozitarea
deseurilor de orice natură.
Termen: Permanent
10. Conştientizarea populatiei, cu privire la respectarea prevederilor Legii nr.
107/1996 – Legea Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a
preintâmpina fenomenul de depozitare a deseurilor de orice natură, in albia, pe
malurile şi in zona de protecţie a cursurilor de apă.
Termen: Permanent
11. Continuarea colaborării S.G.A. Galați cu C.L.S.U.., in vederea executării
lucrărilor de decolmatare şi reprofilare a cursurilor de apă neamenajate, U.A.T.-urile
asigurând carburantul necesar execuţiei lucrărilor.
Termen: Permanent
12. Inaintarea, spre avizare la S.G.A. Galați a P.U.G.-urilor, in vederea evitării
extinderii intravilanului in zonele inundabile ale cursurilor de apă. Eliberarea
autorizaţiilor de construire se va face numai după ce s-a obtinut Avizul de
amplasament de la S.G.A. Galați.
Termen: Permanent
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